
Quins beneficis té comprar títols participatius de la 
cooperativa kmCAT?

kmCAT cooperativa està feta pensant en què tots i cadascun de vosaltres en sigueu socis 
convertint-la en la vostra empresa. La compra de títols participatius és una manera que 
tenim com a socis d’enfortir aquest projecte.

Formaràs part d’un projecte cooperatiu

•  Els títols participatius són una forma de finançament voluntari per part dels socis d’una cooperativa.

•  Amb la compra mínima d’un títol participatiu de 500€, ajudaràs a enfortir el projecte, donant viabilitat a 
un model de consum més conscient i sostenible.

•  Donant suport a la cooperativa, faràs possible que tots els excedents siguin reinvertits en projectes 
socials pel país i de R+D+I.

• Amb la teva ajuda, reforçaràs la xarxa col·laborativa, potenciaràs el seu creixement i la seva visibilitat, 
oferint així la possibilitat que altres empreses catalanes o potencials consumidors s’hi sumin al 
projecte.

Disposaràs de moltes eines per millorar

• Ser soci proveïdor et dóna accés a les dues plataformes per millorar el teu comerç: 

 – Mercat Obert: Un Market place de productes produïts a Catalunya que et permet digitalitzar, 
ràpidament i econòmica, el teu negoci.

 – Connecta Empreses: Una plataforma B2B col·laborativa per a productors catalans en un entorn de 
confiança, on trobaràs oportunitats de negoci i de col·laboració.

• Les dues plataformes et permeten millorar els teus hàbits productius per ser més eficients, sostenibles 
i transparents.

• El Mercat Obert està dissenyat per acollir tots els sectors i i per donar la benvinguda als socis 
consumidors que valoren el consum conscient i el comerç de proximitat.

Els comptes estarán sempre clars

• Som transparents i podràs conèixer en tot moment on van a parar els teus diners.

• Som una eina de transformació econòmica i social, amb ànima sostenible.

• Promovem la llengua catalana: ajudaràs a incrementar la presència de la llengua catalana en les 
relacions comercials i en l’activitat econòmica.

Més implicació i responsabilitat

•  Els títols participatius tenen caràcter de deute subordinat, poden tenir la consideració de valors 
mobiliaris i donen dret a la remuneració que s’estableixi en el moment de l’emissió, la qual, en tot cas, ha 
d’estar en funció de l’evolució de l’activitat de la cooperativa, tot i que es pot incorporar un interès fix. 

 



• En el moment de l’emissió s’estableix el preu unitari i el venciment (moment en el qual els inversors 
recuperaran el capital invertit), tot i que també es poden emetre títols amb caràcter perpetu.

•  Malgrat presentar algunes diferències conceptuals, els títols participatius tenen força elements en 
comú amb les obligacions, utilitzades més habitualment en el finançament de societats de capital.

• Correspondrà a l’assemblea general autoritzar l’emissió de títols participatius i les seves condicions. 
Aquesta autorització podrà establir el dret d’assistència dels titulars al consell rector, amb veu i 
sense vot.

•  Entre tots els subscriptors de títols que no pertanyin al Consell Rector, s’escollirà un que actuarà de 
representant de tots ells i podrà assistir a les reunions del Consell Rector.

Les condicions de l’emissió 

•  El valor nominal de cada títol correspon a 500 €. 

•  Nombre de títols emesos: 1.000, ampliables a 2.000 si es cobreix el primer tram abans de dos mesos.

•  Venciment: 36 mesos.

•  Import mínim a subscriure: 1 títol.

Un calendari de subscripció 

•  Es preveuen dues fases: La primera (de 15 dies de durada), amb limitació del nombre màxim de títols a 
subscriure per soci. Si passat aquest període no s’ha cobert la totalitat de l’emissió, s’obre una segona 
fase sense limitació màxima. 

•  Nombre màxim de títols a subscriure per soci durant la primera fase: 100.

•  Nombre de títols a subscriure per soci durant la segona fase, il·limitat fins a completar l’emissió.

Amortització i amortització anticipada 

•  Per a l’amortització, seran vàlids els mateixos mecanismes de transferència bancària o ingrés al compte 
corrent indicat en el qual el subscriptor ha de ser titular. O bé, un descompte directe en les quotes que li 
pertoquin com a soci/a. 

•  La Cooperativa es reserva el dret d’amortització anticipada unilateral.

La remuneració 

•  Termini de pagament d’interessos: anual.

•  Tipus d’interès: es compon d’una part fixa (2,00% anual), a la que s’afegirà una de variable en funció de la 
ràtio EBIT1 / Negoci Intermediat2, segons els següents barems:

1 EBIT= Ingressos d’explotació – Personal – Altres despeses d’explotació – Amortitzacions i Provisions 
2 Negoci intermediat = Import de les compres realitzades pels usuaris de la plataforma, sense incloure els costos 
de transport ni IVA.



Valor de la ràtio
Diferencial variable a 

afegir al tipus d’interès
Tipus d’interès total

<0,00% (EBIT negatiu) 0,00% 2,00%

Entre 0,00% i 1,99% 2,00% 4,00%

Entre 2,00% i 3,99% 5,00% 7,00%

Entre 4,00 i 5,99% 8,00% 10,00%

Entre 6,00% i 7,49% 10,00% 12,00%

>7,50% 13,00% 15,00%

El desemborsament

• El desemborsament es realitzarà per transferència bancària o ingrés al compte corrent de la 
Cooperativa. Els títols no seran vigents fins a haver-se validat l’ingrés i signat el contracte corresponent. 


